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 ړې ژړا ګانېېـ ژ  ،ړېېـ ژ
 
 

 ژیړې ژیړې ژړا ګانې 
 لکه په غشي ویشتل شوې دوه کوترې 

 څومره ژر مو د یوبل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول 
 څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې 

 آسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال د 
 لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو  .

 کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا ددې تازه مچکو خَرپ یوې شیبې باندې بدلیږي 
 

 ***** 
 پرون دلته یو ریدی تک سور والړ و خو اوس نشته وفات شوی 

 د ویالې خوږې اوبه هم کمې شوي 
 سپین الس نه هلته ګوره ! د رڼا له تک 

 . ناببره ډیوې لویږي
 ! اې

 ! دغنمو په موسم کې د خپل درمند سرو لمبوته ، لکه بوره ، ناسته یاره 
 ماهم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړا ګانې دي راوړي 

 زمانې زموږ زخمونه را جوړ ، نه کړل 
 زمانې موږه زخمو سره عادت کړو 

 زمانې موږه دوکه کړو 
 تازه عودوزمانې لکه لوګي د 

 د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو 
 زمانی دهغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې یې وې هاتیانو قتلې کړې 

 نو خوږ الس دی ماته راکړه
 ستا السونو کې شیبې ابدي کیږي 

 ستا په الس کې زمانې ډبرې کیږي 
 او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه 

 ندا کَړس ته په شا کیږي او دریږي که وغواړې ستا د دنګې خ 
 د اوربل هر یو سپین تار ته دې جال جال زه ومرم 

 اې د عشق ښکلې مرغۍ 
 زه به مې زوړ ویلون را واخلم 
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 ته له سره هیرې شوې شنې سندرې بیرته پیل کړه 
 په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه 
 چې له ښاره د غره سر ته، تښتیدلې ونې 

 بیرته راستنې شي 
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